
Antibiotikastyringsprogram UNN 2019-2022  

ANTIBIOTIKAPOLICY   

 Antibiotikaforskrivningen på UNN skal sikre forsvarlig pasientbehandling og samtidig 

minimalisere risikoen for resistensutvikling.  

 Relevante mikrobiologiske prøver skal tas før oppstart av antibiotika. 

 Ved oppstart av antibiotika skal alltid indikasjon dokumenteres i pasientens journal.  

 Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus skal følges med mindre det 

foreligger en klar faglig begrunnelse for å avvike fra den. 

 Avvik fra retningslinjen på pasientnivå skal begrunnes i journal, avvik på avdelingsnivå skal 

avtales med antibiotikateamet (A-team). 

 Antibiotikabehandling skal alltid revurderes innen 48-72 timer. Revurdering og plan for 

videre antibiotikabehandling skal dokumenteres i journal. 

 MÅL FOR ANTIBIOTIKABRUK  

OVERORDNET MÅL  
Forbruket av penicilliner med enzymhemmer, andre og tredje generasjons cefalosporiner, 

karbapenemer og kinoloner skal reduseres med 30 % fra 2012-2020 for UNN samlet og deretter skal 

forbruket holdes stabilt fra 2020-2022. 

FORANKRING AV ANTIBIOTIKASTYRING  
Mål: Antibiotikastyring skal være en integrert del av organisasjonen slik at UNN kan gjennomføre 

tiltakene som er besluttet i planen og nå målene som er satt.   

Det er linjeledelsen som har ansvar for å nå målene i antibiotikastyringsprogrammet. Linjeledelsen 

skal jevnlig etterspørre gjennomføringen av tiltak i planen. UNN skal ha et aktivt antibiotikateam (A-

team) som skal støtte alle ledd i organisasjonen. Mandat for A-team se DocMap 

Tiltak: Forankring og ledelsesoppfølging Ansvarlig 

Antibiotikabruk og oppfølging av antibiotikastyringsprogrammet skal 
være tema i kvalitetsutvalget hvert halvår. 

Kvalitetsutvalget  

Hjerte- og lungeklinikken, Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken, Nevro, 
ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Medisinsk klinikk og Operasjons- 
og intensivklinikken, samt Barne- og ungdomsklinikken skal invitere A-
team til dialog i minst ett årlig møte, gjerne i forbindelse med den årlige 
«Pest eller kolera?» - rapporten. 

Klinikkledelsen i HLK, 
K3K, NOR, MK, OPIN og 
BUK 

Alle kliniske enhetene skal etablere egne mål for antibiotikabruk. 
Klinikksjef skal etterspørre status for disse målene og tiltak som er satt i 
verk for å nå dem. 

Klinikksjef 
Avdelingsledelse 

Antibiotikastyring skal være en del av dialogavtalen. Avdelingens mål 
for antibiotikabruk med tilhørende tiltak inkluderes i avtalen. 

Klinikksjef 
Avdelingsleder 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html?DOCKEYID=612796


OVERVÅKING OG RAPPORTERING AV ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENS 
Mål: Ledere og forskrivere av antibiotika skal ha tilstrekkelig kunnskap om forskrivning av antibiotika 

og resistensmønster i UNN til å sikre at pasienter behandles i henhold til foretakets antibiotikapolicy 

og til å sikre at man når overordnede og lokale mål for antibiotikabruk.  

Tiltak: Overvåkning og rapportering Ansvarlig 

Antibiotikabruk på foretaksnivå og avdelingsnivå skal 
sammenstilles og rapporteres tertialvis til foretaksledelse, 
klinikkledelse og avdelingsledere.  

A-team 

Det skal gjennomføres prevalensundersøkelse av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk fire ganger 
årlig.  

Avdelingsledelse med støtte 
fra Smittevernsenteret 

Avdeling for mikrobiologi og smittevern og A-team skal årlig lage 
en samlerapport «Pest eller Kolera» som inneholder resistensdata 
for UNN og statistikk om antibiotikabruk. Denne skal distribueres 
til alle leger på UNN, og være tilgjengelig for alle ansatte via 
intranett. 

Avdeling for mikrobiologi og 
smittevern og A-team 

Antibiotikastyring på pasientnivå, og på avdelings- /sykehusnivå 
skal ivaretas ved etablering og utvikling av IKT-systemer i UNN. 

Foretaksledelsen 
Klinisk IKT-Utvalg 

Tertialvis oppsummering av avdelingenes antibiotikabruk skal 
legges ut på A-teams intranettside slik at alle ansatte har tilgang til 
tall for egen avdeling.  

A-team  

Det skal årlig gjennomføres revisjoner for å kontrollere at 
antibiotikabruken på UNN er i henhold til foretakets 
antibiotikapolicy.  

KVALUT 

KOMPETANSE I ANTIBIOTIKABRUK  
Mål: UNN skal ha et system som sikrer at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap om antibiotika slik at 

pasienter får rett antibiotikum til rett tid, på rett måte, i rett dose og rett lengde.  

Tiltak: Opplæring Ansvarlig 

E-læringskurs om Antibiotikabruk i Sykehus som ligger i Campus 
skal være obligatorisk for alle leger. 

Medisinsk fagsjef 

Det skal defineres læringsmål om antibiotika i Felles 
kompetansemodul for leger. 

Medisinsk fagsjef 
Overordnet 
utdanningsutvalg 

Det skal arrangeres årlig dagskurs i antibiotikabruk og mikrobiologi 
for sykepleiere. 

A-team  

Det skal etableres et system for opplæring om antibiotika for alle 
nyansatte LIS-leger.  

Medisinsk fagsjef 

Det skal defineres læringsmål om antibiotika i kompetanseplan for 
sykepleiere.  

Medisinsk fagsjef 

Alle avdelinger skal ha internundervisning om antibiotika minst en 
gang årlig. Dette kan være i regi av A-team eller avdelingen selv.  

Avdelingsleder 



 

TILTAK FOR Å FORBEDRE ANTIBIOTIKABRUK 
Mål: Alle avdelinger skal arbeide systematisk med å forbedre egen antibiotikabruk. 

Nærmere beskrivelse av aktuelle tiltakspakker se intranettside A-team  

Tiltak: Forbedringsarbeid.  Ansvarlig 

A-team skal ved behov vedta restriksjoner for forskrivning av enkelte 
antibiotika. 

A-team 

Alle kliniske enheter skal etablere egne antibiotikagrupper som skal 

jobbe med lokalt forbedringsarbeid for å oppfylle egne mål. A-team skal 

støtte avdelingene i oppstarten av eget forbedringsarbeid.  

Avdelingsledelse 

A-team 

Alle kliniske enheter skal implementere minst en tiltakspakke for å 
forbedre egen antibiotikabruk og nå lokale mål. Tiltakspakkene er 
tilgjengelig på intranettsiden til A-team 

Avdelingsledelse 

Det skal etableres et pilotprosjekt for systematisk revurdering av 
antibiotikabruk ved utvalgte avdelinger i samarbeid mellom A-team og 
Kvalitetsavdelingen. Resultatene skal brukes i en tiltakspakke som kan 
breddes til alle kliniske enheter. 

KVALUT 
 
A-team 

Logistikk for innlevering av mikrobiologiske prøver og oppfølging av 
prøvesvar skal optimaliseres ved alle somatiske behandlingsenheter i 
samarbeid mellom avdelingene, Felles prøvemottak og Avdeling for 
mikrobiologi og smittevern. 

Avdelingsledelse 
Felles prøvemottak 
Avdeling for 
mikrobiologi og 
smittevern 

A-team skal ved behov utføre målrettede gjennomganger av 
antibiotikaforskrivning med tilbakemelding til legene.  

A-team 

 

 

 

 

https://intranett.unn.no/antibiotikateam-a-team/category43659.html
https://intranett.unn.no/antibiotikateam-a-team/category43659.html

